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Insanidade jornalística! Jornal de Sarney mente na manchete e comprova a própria 
mentira 

 
 
O jornal “O Estado do Maranhão”, de propriedade de Sarney, mentiu descaradamente 
para seus leitores e desinformou-os sobre o reajuste de 8% concedido pelo governador 
Flavio Dino, para os mais de 30 mil professores da rede estadual de ensino. 
 
A manchete do jornal do coronel maranhense é a demonstração cabal do 
antijornalismo praticado pela mídia sarneysista. “Governo tira benefícios dos 
professores”. A manchete do jornal é um atentado a boa prática jornalística. 
 
A verdade é que a Assembleia Legislativa aprovou ontem o aumento salarial dos 
professores, que passam a partir de agora a receber o maior salário da categoria no 
país. 
 
O curioso é que o próprio jornal, no sutiã da manchete interna, comprova a mentira. 
“Assembleia aprovou reajuste de 8% apenas para os membros da categoria que 
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ganham abaixo do piso. Os demais terão reajuste apenas sobre a GAM”, afirma o 
subtítulo. 
 
Reparem que o jornal de Sarney admite que houve reajuste de 8%, que elevou o salário 
dos professores maranhenses para o mais alto entre os estados brasileiros. 
 
Tão grave quanto mentir e tentar esconder o aumento dado aos professores é tentar 
fazer crer aos leitores, que benefícios foram retirados e o aumento negado aos 
professores. Para o conglomerado mafiomidiático sarneisista, vale mesmo é mentir, 
manipular e deturpar para agradar os patrões. Adepto do jornalismo de mercadoria. 
 
Na sanha para atacar o governador Flávio Dino, o jornal de Sarney segue à risca os 
preceitos de Luís Fernando Veríssimo “Às vezes, a única coisa verdadeira num jornal é a 
data”. Pelo menos por enquanto, o jornal “O Estado do Maranhão” ainda está 
colocando a data certa. 
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“Ajuste do ICMS foi necessário para suportar crise e manter serviços essenciais”, diz 
Othelino 

 
 
O deputado estadual Othelino Neto (PCdoB) foi à tribuna rebater a oposição, na sessão 
desta quarta-feira (15), e disse que o ajuste do Imposto sobre as Operações de 
Circulação de Mercadorias e Serviços de Transportes e Comunicação (ICMS), por parte 
do governo do Maranhão, foi necessário para aumentar a arrecadação. Segundo ele, 
essa medida foi tomada para poder suportar o momento de crise e manter os serviços 
essenciais em dia, a exemplo do pagamento dos servidores públicos, coisa que outros 
estados do país não estão conseguindo nem fazer. 
 
Antes de ir à tribuna, o deputado também se manifestou, por meio de sua conta no 
Twitter, onde fez duras críticas e ponderações ao grupo Sarney. Segundo ele, a mesma 
oposição que saqueou o Maranhão, agora se desespera ao perceber que o governo 
Flávio Dino (PCdoB) está de fato mudando o Estado para melhor. 
 
“Não fosse através da melhoria na arrecadação, como o governo do Maranhão poderia 
conceder reajustes a servidores e manter os elevados investimentos? O Maranhão 
continua sendo o estado com a 7ª menor carga tributária do país. Produtores rurais, 
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que consomem até 300 kw, permanecem isentos”, argumentou o deputado por meio 
da rede social. 
 
Na tribuna, Othelino lamentou o fato da oposição insistir em querer transformar o 
ajuste do ICMS, que é comprovadamente necessário, em um ato hostil do governo para 
com o Maranhão e para com o empresariado. “É claro que neste ambiente por que 
passa todo o Brasil, de crise financeira agravada por problemas políticos, houve a 
necessidade, e claro que isso não é bom. Se imposto fosse bom, nem teria esse nome. 
Ninguém gosta de aumentar alíquota. Agora, claro que foi necessário fazer os ajustes 
para melhorar a arrecadação”, ponderou. 
 
Estados com dificuldade de pagar até a folha 
 
Em seu pronunciamento, Othelino Neto citou estados importantes, como o Rio de 
Janeiro, que estão atrasando o pagamento dos servidores, o Rio Grande do Sul que 
teve de parcelar salários, etc, para lembrar que deputados deveriam prestar atenção 
antes de se posicionar contra o aumento da arrecadação no Maranhão. Para o 
deputado, a atual oposição tem pouca legitimidade para criticar o ajuste de impostos, 
porque ainda está fresco na memória do povo o prejuízo que o erário teve, no governo 
Roseana Sarney, por conta da concessão indevida de isenções de ICMS a determinados 
empresários. 
 
De acordo com Othelino Neto, o secretário estadual da Fazenda, Marcellus Ribeiro, 
explicou, de forma didática, as razões e os impactos do ajuste das alíquotas de ICMS. 
Esclareceu, por exemplo, que os produtores rurais, que consomem até 300 kW, estão 
isentos, que metade dos consumidores de energia elétrica do Estado não foi atingida 
pelo reajuste, porque consome menos de 50 kW, portanto, está fora. Esses não pagam 
energia elétrica. “Esse ajuste do ICMS é claro que não é do desejo de nenhum de nós, 
mas ele se fez inevitável nesse momento de crise nacional”, frisou. 
 
Othelino disse, na tribuna, que se o governador Flávio Dino não estivesse em momento 
de crise nacional, se o Estado não tivesse perdido, nos últimos dois anos, R$ 1,2 bilhão 
em repasses constitucionais, não precisaria fazer esse ajuste nas alíquotas de ICMS. 
“Mas, como manter o Estado cumprindo com os seus deveres com a despesa maior do 
que a receita? Como custear reajuste de servidores, tal qual aquele que foi concedido 
aos professores do Estado de 8%? Reajuste inclusive contra o qual a oposição investe 
todos os dias, não só aqui, mas também nos veículos de comunicação. Nunca vi se 
reclamar de reajuste. Como custear uma carteira de investimentos permanente, 
enquanto o Brasil vive uma retração econômica grave?”, indagou. 
 
Investimentos mesmo com crise 
 
O deputado lembrou que o governo do Maranhão, em meio a toda essa crise que 
atinge os estados do país, inaugura escolas novas, reformadas, anuncia construção de 
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IEMA’s, contratação de policiais (já foram mais de mil policiais contratados), entrega 
viaturas, automóveis, equipa a polícia, recupera as estradas e rodovias estaduais, 
realiza sonhos que antes eram promessas vãs como, por exemplo, a ponte que passa 
no município do Paulino Neves e liga os dois lados da cidade, permitindo a interligação 
da região dos Lençóis com a região de Parnaíba, etc. “Então o que estou dizendo aqui 
aos senhores e ao Maranhão é que para custear esses investimentos, permitir o 
pagamento em dia de servidores públicos, o reajuste para o funcionalismo, é preciso 
que haja receita”, enfatizou. 
 
O vice-presidente da Assembleia afirmou que o governo não só melhora a arrecadação 
por conta de ajustes nas alíquotas, mas também porque tornou mais eficaz a 
fiscalização, acabou com a concessão de isenções ilegais e inclusive mandou para a 
Assembleia apreciar um projeto de Lei que retira do secretário a prerrogativa de, de 
forma isolada, conceder isenções. “Então este governo está mostrando que, com a 
aplicação transparente do recurso público, é possível fazer muito mais pelo Maranhão. 
Mas o sonho de alguns é que os tempos ruins do passado voltem. No entanto, o povo 
não permitirá que isso aconteça”, finalizou. 
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A imagem do dia: Traidores… 

Fazem pior que o Sarney… 
 
A imagem retirada do blog do Kiel Martins traz boas reflexões: 
 
Deputados que obedecem cegamente ordens superiores, nada mais fazem que repetir 
os anos de chumbo da Ditadura. 
 
Dois “comunistas” que fizeram campanha usando o palanque da educação. Quando os 
professores precisaram ser valorizados, os dois “comunistas” votaram contra a classe 
dos professores. Discurso sem atitude é hipocrisia. 
 
Que adianta falar mal de Sarney, Roseana, Zequinha, etc, e fazer pior? Para o deputado 
Bira do Pindaré, que se diz ser “anti-Sarney” tudo é justificável quando o assunto é falar 
mal de Sarney. 
 
Ora, o ex-presidente José Sarney foi péssimo para o Maranhão, ninguém discorda 
disso. Agora, quem prometeu ficar a favor do povo e vota contra, faz pior que o Sarney, 
deputado Bira. 
 
Abaixo, a imagem da vergonha: 
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“Comunistas são traidores”, desabafam professores na Assembleia Legislativa… 

No detalhe da foto, dois deputados governistas no “fundão”, tiveram que sair de seus 
assentos para sentarem longe dos olhos dos professores… 
 

 
 
Os deputados Bira do Pindaré (PSB) e Marco Aurélio (PCdoB), passaram por um 
momento complicado hoje (15), na Assembleia Legislativa. Os deputados foram 
chamados de traidores por professores, e tiveram que sair escoltados pelo gabinete 
militar. 
 
Com vergonha da cobrança dos professores, os deputados Bira do Pindaré e Marco 
Aurélio, sequer ficaram em suas cadeiras. Preferiram o abrigo do “fundão” do plenário, 
onde não podiam ser vistos pelos educadores. 
 
A manifestação dos profissionais foi devido a voto contrário que os parlamentares 
deram à emenda proposta pelo deputado Eduardo Braide na votação da Medida 
Provisória. A MP prevê a alteração do Estatuto dos Magistrados e reajuste de 8% nos 
salários dos professores estaduais. 
 
Confira no vídeo as vaias dos professores… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SG9tTXk3uHA
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“Sempre votarei a favor do professor”, declara deputado Wellington na votação da MP 
230/17 

A Assembleia Legislativa do Maranhão vivenciou hoje (15) uma sessão plenária que 
deve entrar para história do Estado. Em meio à manipulação política da Casa, à 
independência de alguns deputados e às expressões de revolta dos professores, foi 
antecipada a votação da Medida Provisória 230/17, do Executivo, que altera o Estatuto 
do Magistério e nega reajuste de vencimentos aos professores. 
 

 
 
De forma sutil e sem qualquer respaldo no Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, os deputados que integram a Base do Governo anteciparam a votação, que 
deveria acontecer amanhã (16), para hoje. Ao que parece, a ação foi motivada com o 
objetivo de impedir que professores acompanhassem a votação e, então, soubessem 
quais os parlamentares que votariam contra. 
 
“Eles nos desrespeitaram duas vezes: primeiro, quando tentaram nos excluir e impedir 
que assistíssemos a votação. Depois, porque votaram de acordo com o que o 
Governador mandou e não em respeito a nós, professores, já que o que nós queremos 
é que concedam o reajuste de 19,87% sob o vencimento (retroativo 2016 e 2017) e não 
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apenas a gratificação. Isso não é favor. É obrigação”, lamentou a professora Ilda Silva. 
 
O posicionamento da maioria dos deputados da Assembleia gerou descontentamento 
por parte dos professores. 
 
“Eu não consigo entender o motivo pelo qual essa Assembleia aprovou reajuste para 
servidores do TJ, do TCE e da própria Assembleia em cima do vencimento e, para nós, o 
Governo quer dar em cima da gratificação. São dois pesos e duas medidas? Eles 
mentem dizendo que nós temos o maior piso salarial. Como isso seria verdade? Nem 
reajuste de vencimentos tivemos”, desabafou Jairon Martins, professor da Rede 
Pública. 
 
Ao justificar o seu voto, Wellington, que é um dos 10 deputados que votaram em 
defesa dos professores, disse que não poderia “trair a categoria”. 
 

 
 
“Foi a educação que me fez ser quem eu sou hoje. Por isso, sei da importância de um 
professor e, principalmente, de quão difícil é essa missão. Como que eu poderia votar a 
favor de uma Medida que congela os vencimentos de nossos professores? Como que 
eu poderia defender a violação do art.32 do Estatuto do Magistério? Se eu fizesse isso, 
eu estaria traindo a categoria. A certeza que eu, enquanto educador possuo, é a de que 
sempre votarei a favor dos professores. Isso é questão de coerência. Não se pode falar 
em educação de qualidade quando professores são desrespeitados e tem direitos 
violados”, disse Wellington. 
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Vamos passar a pagar o maior salário do país para professores, diz Flávio Dino 

 
Flávio Dino: nós valorizamos os professores 

 
O governador Flávio Dino participou do programa Na Hora D, da TV Difusora, na manhã 
desta quarta-feira (15) e comentou sobre a votação da MP 230, que concede aumento 
de 8% para os professores maranhenses. “Tenho muita alegria de comunicar a todos os 
maranhenses que nós vamos passar a pagar o maior salário do país para os professores 
da rede estadual”, disse Flávio Dino. 
 
O aumento foi aprovado na tarde de hoje pela Assembleia Legislativa e os professores 
maranhenses passarão a receber o maior salário do país, saindo da segunda para a 
primeira posição. “E ninguém deu aumento agora. Só nós demos. Porque nós 
valorizamos os professores e queremos que eles prestem um serviço de mais qualidade 
para a sociedade”, destacou o governador. 
 
Sobre a polêmica que gerou uso política de oposicionistas na Assembleia de o reajuste 
de 8% ser sobre a Gratificação por Atividade de Magistério (GAM), o governador 
afirmou que ela tem a mesma natureza jurídica do vencimento, tanto que se incorpora 
à aposentadoria. “Então, aumentar a GAM é aumentar a remuneração, os 
vencimentos, neste patamar que devem orgulhar todos os maranhenses”, enfatizou, 
lembrando que vários veículos de comunicação nacionais já noticiaram como um dos 
maiores salários os dos professores do Maranhão. 
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Adriano Sarney rasga livro de autoria de Flávio Dino que critica as MP’S 

 
Blog do Gilberto Leda 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) rasgou hoje (15), no plenário da Assembleia 
Legislativa, um livro de autoria do governador Flávio Dino (PCdoB) em que o comunista 
questiona o instituto da edição de Medidas Provisórias. 
 
Na publicação, o governador do Maranhão levanta um debate sobre o fato de as MPs 
serem uma espécie de resquício do autoritarismo. 
 
“São as medidas provisórias compatíveis com um Estado democrático?[…] No Brasil, o 
autoritarismo possui raízes profundas, independentemente de estarmos sob a vigência 
de uma ditadura ou de um regime formalmente democrático, sendo ambiente 
propício, pois, para que instrumentos normativos monocráticos sejam manejados 
ditatorialmente”, diz Dino na obra, em parceria com o deputado federal Wadih 
Damous. 
 
Adriano Sarney citou o trecho para tratar da incoerência do comunista, que agora lança 
mão de uma MP para reajustar as gratificações dos professores estaduais – quando a 
categoria queria mesmo era reajuste de vencimentos. 
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“Nesse livro são criticadas aqui as Medidas provisórias. Esse livro que está aqui na 
minha mão diz que a Medida Provisória é fruto, bebê, da ditadura militar, que é uma 
forma de repreender e de atropelar assim os parlamentos. Nesse livro são criticadas 
demais as Medidas Provisórias, porque essa Medida Provisória, que deveria ser projeto 
de lei e deveria tramitar nessa Casa, deveria tramitar nas comissões, para ter o debate 
aberto e as audiências. Não. Foi feita uma Medida Provisória que já está em vigor”, 
destacou. 
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“A população mais pobre é a que padece”, diz deputado Wellington sobre aumento de 
impostos 

 
 
De forma independente e coerente com a realidade dos maranhenses, o deputado 
estadual Wellington do Curso (PP) utilizou a tribuna, na Assembleia Legislativa, para 
fazer referência ao aumento nas contas de energia elétrica, no combustível, na TV por 
assinatura, na internet e telefonia. Isso porque passará a valer, a partir desta quarta-
feira (15), a Lei nº 10.542/2016, que modifica o Sistema Tributário do Estado e altera 
alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 
 
Wellington é um dos 08 deputados, de 42, que votaram contra o Projeto do 
Governador Flávio Dino (PCdoB). Segundo o parlamentar, motivos para isso é o que 
não faltam. 
 
“Em dezembro, quando esse projeto chegou à Assembleia, mesmo estando na base 
do Governo, eu votei contra. Motivos para isso é o que não faltam. Como que eu, um 
deputado eleito com o voto consciente, pelo povo, poderia defender aumento na 
conta de energia elétrica, no combustível, na internet? Isso seria trair a população 
que confiou em mim. Se, ao menos, o Governador tivesse procurado meios 
alternativos e esse aumento fosse a única solução, talvez eu até cogitasse a 
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aprovação. Mas não… enquanto o povo paga o aumento, o Governo não economiza, 
mas sim desperdiça o dinheiro público. Em momento algum, o Governo do Estado 
apresentou proposta para reduzir privilégios, diminuir número de Secretarias, cargos 
comissionados ou coisas assim. Ao contrário, o que o Governo fez foi aumentar em 
R$ 15 milhões o Orçamento da Secretaria de Comunicação, por exemplo. Para quê? 
Para fazer propaganda de um aumento na conta de energia? É essa a prioridade do 
nosso Governo?”, lamentou o deputado Wellington. 
 

  



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

ASSUNTO: 
“Ajuste do ICMS foi necessário para suportar crise e 

manter serviços essenciais”, diz Othelino Neto 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 16/03/2017 

“Ajuste do ICMS foi necessário para suportar crise e manter serviços essenciais”, diz 
Othelino Neto 

 
 
O deputado estadual Othelino Neto (PCdoB) foi à tribuna rebater a oposição, na sessão 
desta quarta-feira (15), e disse que o ajuste do Imposto sobre as Operações de 
Circulação de Mercadorias e Serviços de Transportes e Comunicação (ICMS), por parte 
do governo do Maranhão, foi necessário para aumentar a arrecadação. Segundo ele, 
essa medida foi tomada para poder suportar o momento de crise e manter os serviços 
essenciais em dia, a exemplo do pagamento dos servidores públicos, coisa que outros 
estados do país não estão conseguindo nem fazer. 
 
Antes de ir à tribuna, o deputado também se manifestou, por meio de sua conta no 
Twitter, onde fez duras críticas e ponderações ao grupo Sarney. Segundo ele, a mesma 
oposição que saqueou o Maranhão, agora se desespera ao perceber que o governo 
Flávio Dino (PCdoB) está de fato mudando o Estado para melhor. 
 
“Não fosse através da melhoria na arrecadação, como o governo do Maranhão 
poderia conceder reajustes a servidores e manter os elevados investimentos? O 
Maranhão continua sendo o estado com a 7ª menor carga tributária do país. 
Produtores rurais, que consomem até 300 kw, permanecem isentos”, argumentou o 
deputado por meio da rede social. 
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Na tribuna, Othelino lamentou o fato da oposição insistir em querer transformar o 
ajuste do ICMS, que é comprovadamente necessário, em um ato hostil do governo para 
com o Maranhão e para com o empresariado. “É claro que neste ambiente por que 
passa todo o Brasil, de crise financeira agravada por problemas políticos, houve a 
necessidade, e claro que isso não é bom. Se imposto fosse bom, nem teria esse 
nome. Ninguém gosta de aumentar alíquota. Agora, claro que foi necessário fazer os 
ajustes para melhorar a arrecadação”, ponderou. 
 
Estados com dificuldade de pagar até a folha 
 
Em seu pronunciamento, Othelino Neto citou estados importantes, como o Rio de 
Janeiro, que estão atrasando o pagamento dos servidores, o Rio Grande do Sul que 
teve de parcelar salários, etc, para lembrar que deputados deveriam prestar atenção 
antes de se posicionar contra o aumento da arrecadação no Maranhão. Para o 
deputado, a atual oposição tem pouca legitimidade para criticar o ajuste de impostos, 
porque ainda está fresco na memória do povo o prejuízo que o erário teve, no governo 
Roseana Sarney, por conta da concessão indevida de isenções de ICMS a determinados 
empresários. 
 
De acordo com Othelino Neto, o secretário estadual da Fazenda, Marcellus Ribeiro, 
explicou, de forma didática, as razões e os impactos do ajuste das alíquotas de ICMS. 
Esclareceu, por exemplo, que os produtores rurais, que consomem até 300 kW, estão 
isentos, que metade dos consumidores de energia elétrica do Estado não foi atingida 
pelo reajuste, porque consome menos de 50 kW, portanto, está fora. Esses não pagam 
energia elétrica. “Esse ajuste do ICMS é claro que não é do desejo de nenhum de nós, 
mas ele se fez inevitável nesse momento de crise nacional”, frisou. 
 
Othelino disse, na tribuna, que se o governador Flávio Dino não estivesse em momento 
de crise nacional, se o Estado não tivesse perdido, nos últimos dois anos, R$ 1,2 bilhão 
em repasses constitucionais, não precisaria fazer esse ajuste nas alíquotas de ICMS. 
“Mas, como manter o Estado cumprindo com os seus deveres com a despesa maior 
do que a receita? Como custear reajuste de servidores, tal qual aquele que foi 
concedido aos professores do Estado de 8%? Reajuste inclusive contra o qual a 
oposição investe todos os dias, não só aqui, mas também nos veículos de 
comunicação. Nunca vi se reclamar de reajuste. Como custear uma carteira de 
investimentos permanente, enquanto o Brasil vive uma retração econômica grave?”, 
indagou. 
 
Investimentos mesmo com crise 
 
O deputado lembrou que o governo do Maranhão, em meio a toda essa crise que 
atinge os estados do país, inaugura escolas novas, reformadas, anuncia construção de 
IEMA’s, contratação de policiais (já foram mais de mil policiais contratados), entrega 
viaturas, automóveis, equipa a polícia, recupera as estradas e rodovias estaduais, 
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realiza sonhos que antes eram promessas vãs como, por exemplo, a ponte que passa 
no município do Paulino Neves e liga os dois lados da cidade, permitindo a interligação 
da região dos Lençóis com a região de Parnaíba, etc. “Então o que estou dizendo aqui 
aos senhores e ao Maranhão é que para custear esses investimentos, permitir o 
pagamento em dia de servidores públicos, o reajuste para o funcionalismo, é preciso 
que haja receita”, enfatizou. 
 
O vice-presidente da Assembleia afirmou que o governo não só melhora a arrecadação 
por conta de ajustes nas alíquotas, mas também porque tornou mais eficaz a 
fiscalização, acabou com a concessão de isenções ilegais e inclusive mandou para a 
Assembleia apreciar um projeto de Lei que retira do secretário a prerrogativa de, de 
forma isolada, conceder isenções. “Então este governo está mostrando que, com a 
aplicação transparente do recurso público, é possível fazer muito mais pelo 
Maranhão. Mas o sonho de alguns é que os tempos ruins do passado voltem. No 
entanto, o povo não permitirá que isso aconteça”, finalizou. 
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Professores reclamam de governador e deputados eleitos por eles 

Dezenas de professores ocuparam ontem as galerias da Assembleia Legislativa para 
tentar impedir que a Medida Provisória que reajusta em 8% as gratificações (GAM), 
fosse aprovada. Eles, assim como a bancada da oposição, queriam que os percentuais 
incidissem sobre os vencimentos. Sob o protesto de “traidor”, os deputados da 
bancada governista aprovaram a matéria governamental. Não custa nada lembrar que 
o governador e os deputados governistas foram eleitos com os votos dos professores. 
 

 
 
Em 2014, mais de 70% dos professores do Maranhão fizeram campanhas abertas para 
eleger Flávio Dino e sua bancada de deputados. E como todos sabemos, um professor é 
um forte cabo eleitoral na sua escola e em seu bairro. 
 
O Sinproesemma, entidade da categoria do magistério, há mais de oito anos vem 
sendo comandado pelos comunistas. Foram eles que levaram os professores a votar 
em Flávio Dino como o representante da mudança e nos deputados aliados do então 
candidato, como Bira do Pindaré e Marco Aurélio. 
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Os 22 governistas que votaram a favor da MP são candidatos à reeleição agora em 
2018 ou alguns para a Câmara Federal. Devem ser reeleitos mais de 70%. E com o voto 
das “Amélias”, os professores. 
 
Flávio Dino, mesmo não acatando a vontade dos professores, caminha para uma 
reeleição tranquila. E sabem quem votará nele novamente? Ora, me engana que eu 
gosto! 
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Júnior Verde conduz primeira reunião com militares, civis e bombeiros para retomar 
diálogo com Governo em busca de melhorias para a categoria 

Na primeira reunião da Comissão de Segurança Pública da Assembleia com 
representantes dos policiais militares, civis e bombeiros do Maranhão, ficou 
estabelecida uma agenda de trabalho para a retomada dos diálogos com o Governo do 
Estado. O encontro aconteceu nesta quarta (15), na sala das Comissões do Legislativo 
Estadual, e foi conduzido pelo presidente do Colegiado, o deputado estadual Júnior 
Verde (PRB). Participaram ainda da reunião os deputados Cabo Campos, Levi Pontes e 
Wellington do Curso. 
 

 
 
Os militares e civis querem reativar o Decreto Governamental instituído pelo 
governador Flávio Dino em 2015 em defesa da categoria. Assinado no início da gestão, 
o instrumento surgiu para criar uma comissão representativa de praças e oficiais para 
discutir pontos da carreira como promoção, transferência e reajuste salarial. 
 
“Foram dois anos sem avanço algum. Precisamos voltar a conversar com o Governo do 
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Estado para que nossas muitas demandas sejam atendidas”, desabafou o sargento 
bombeiro Jean Marry, que é presidente da Associação dos Militares Bombeiros do 
Maranhão. 
 
As reivindicações das três categorias passam não apenas pela valorização dos 
servidores, mas pela reestruturação do sistema. “Somos cerca de 2 mil policiais civis 
para atender aproximadamente 6 milhões de habitantes. Sem falar que as delegacias 
precisam ser recuperadas com a maior urgência possível”, disse o vice-presidente do 
Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão, José Raiol Filho. 
 
O deputado Júnior Verde garantiu que a Assembleia vai estabelecer uma agenda 
permanente para melhorar a Segurança Pública no Estado. “Pretendemos nos reunir 
todas as semanas para retomar as comissões representativas junto ao Governo. O 
diálogo será retomado, bem como acompanharemos todas as reuniões e buscaremos 
resultados”, afirmou o parlamentar. 
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Vereador de Carolina afronta policiais e diz que vai tirar a farda dos militares com a 
ajuda da deputada Valéria Macedo 

Maranhão foi o vereador mais votado em Carolina. Talvez, por essa razão, se ache a 
maior autoridade do município. Depois de uma briga em um boteco, no bairro 
Sucupira, Maranhão quis agredir um empresário com um facão e foi conduzido para a 
delegacia. Chegando lá se arvorou de grande autoridade e ameaçou os militares; 

 
 
Com aspecto de que tinha tomado umas e outras, Maranhão, que é o líder do governo 
na Câmara Municipal de Carolina, chamou um militar de vagabundo e disse que iria 
tirar a farda dele com a ajuda da deputada Valéria Macedo. Confira no vídeo abaixo: 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-y0RFh1vIfA
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ategoria viraliza em redes sociais e aplicativos de troca de mensagens críticas contra o 
governador Flávio Dino e seus líderes na Assembleia Legislativa, chamados de 
“picaretas” e “covardes” 

 
 
Ganhou as redes sociais, desde a tarde de quarta-feira, 15, críticas de todos os tipos 
contra o governador Flávio Dino (PCdoB) e sua bancada de deputados na Assembleia 
Legislativa. 
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A revolta dos professores pela alteração do Estatuto do Magistério, que tirou direitos 
adquiridos, passou a viralizar na internet, sobretudo por ter se somado a outro golpe, o 
do aumento de impostos. 
 
Os principais alvos, além do próprio Flávio Dino, são os líderes governistas na 
Assembleia Legislativa – Professor Marco Aurélio (PCdoB) e Bira do Pindaré. 
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Os deputados são chamados de “picaretas” e “covardes”. 
 
E a repercussão deve continuar nos próximos dias… 
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Um dia inesquecível… 

No mesmo dia em que aumenta consideravelmente o imposto de energia elétrica, 
combustível e outros serviços, Flávio Dino também dá duro golpe nos professores, com 
mudança drástica – e ilegal – no Estatuto do Magistério, uma conquista da categoria 
 

 
Professores protestam contra Flávio Dino: de herói a algoz da categoria 

 
O maranhense poderá gravar para sempre na memória o dia 15 de março de 2017. 
 
Ele é histórico por todo o potencial político que encerra em suas 24 horas. Dia de 
lamentações para muitos; e de vergonha para outros tantos. 
 
Foi no dia 15 de março de 2017 que o governador Flávio Dino (PCdoB) – eleito em 2014 
como símbolo de uma decantada mudança política no Maranhão – protagonizou um 
duro golpe na população maranhense, com um aumento de ICMS que atingiu, 
sobretudo, os mais pobres. 
 
É exatamente essa faixa populacional que vai pagar mais alto pelo imposto a partir de 
agora, de 12% para 18%. 
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E o 15 de março se torna mais significativo do ponto de vista histórico porque é a data 
em que se comemora o Dia Mundial do Consumidor. 
 
Mas como se não bastasse, Dino e seus deputados – os mesmos que aumentaram a 
alíquota do ICMS – resolveram dar outro duro golpe em outra categoria de cidadãos, os 
professores, que foram vilipendiados com uma Medida Provisória que simplesmente 
alterou o Estatuto do Magistério, conquistado no governo passado. 
 

 
Adriano Sarney chegou a rasgar livro de autoria e Flávio Dino, que dizia o contrário do que ele faz hoje 

 
Talvez por isso, líderes do governo como Rogério Cafeteira (PSB), Professor Marco 
Aurélio (PCdoB) e Bira do Pindaré (PSB) preferiram se esconder dos professores 
embaixo das marquises que abrigam as galerias da Assembleia Legislativa.  
 
Para estes, fica o contraponto de Adriano Sarney (PV), que rasgou um exemplar de um 
livro do governador Flávio Dino, no qual o comunista chama as MPs de instrumentos 
ditatoriais. 
 
E é por meio delas que o próprio Dino administra. 
 
O 15 de março foi, sem dúvida, um dia histórico… 
 
Da coluna Estado Maior, de O EstadoMaranhão 
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Deputado federal entregou um trator, adquirido por emenda de sua autoria; já o 
deputado estadual destinou emenda que resultou na compra de uma ambulância 

 
Os dois parlamentares entregando a ambulância a Vianey Bringel 

 
O deputado federal Juscelino Rezende e o estadual Stênio Rezende (ambos do DEM) 
participaram do aniversário de 50 anos de Santa Inês, na última terça-feira, 14. 
 
E ambos levaram presentes para o município. 
 
Juscelino entregou um trator, adquirido através de uma emenda de sua autoria. 
 
– É com muita satisfação que nesta data superimportante para Santa Inês, nós 
conseguimos, através de uma emenda nossa, um trator que será muito útil para o 
município – declarou. 
 
Já o deputado Stênio Rezende entregou uma ambulância para a prefeita Vianey 
Bringel. A ambulância foi um presente do governador Flávio Dino para a cidade e 
entregue pelo deputado. 
 



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

– Fiz questão de vim entregar esse presente para Santa Inês. O governador entende 
que a cidade está passando por um momento delicado e presentou com uma 
ambulância. Iremos continuar trabalhando na Assembleia para continuarmos 
ajudando a prefeita Vianey a recuperar Santa Inês. Continuaremos lutando por novos 
benefícios para a cidade – destacou Stênio. 
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Líderes de Flávio Dino se escondem de professores na Assembleia… 

Diante da pressão da categoria e da obrigação de votar de acordo com o que 
determina o governador comunista, Rogério Cafeteira, Bira do Pindaré e Professor 
Marco Aurélio abandonaram seus assentos e foram parar embaixo do mezanino 
durante a votação das alterações no Estatuto do Magistério. 

 
Observe Cafeteira mais à frente e Marco Aurélio, escondidos abaixo da marquise, onde não eram vistos  
pelos professores; Pindaré não aparece nas imagens, mas também se escondeu 

 
A imagem acima é característica da covardia do governo Flávio Dino (PCdoB) contra os 
professores maranhenses, demonstrada na tarde desta quarta-feira, 15, durante 
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votação da Medida Provisória que alterou o Estatuto do Magistério. 
 
A foto – capturada de um vídeo feito em plenário – mostra o líder da bancada Rogério 
Cafeteira (PSB) – abaixo da marquise que serve de mezanino para a galeria. 
 
Pior ainda fizeram o vice-líder Marco Aurélio (PCdoB) e Bira do Pindaré (PSB), que 
foram se esconder exatamente debaixo da galeria. 
 
Tanto que receberam xingamentos das categorias para que mostrassem a cara durante 
a votação; sobretudo Marco Aurélio, que recebe o título de Professor em seu nome 
parlamentar. 
 
Um dia de vergonha para um governo – e uma bancada – que prometiam mudanças no 
início do mandato… 
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Othelino Neto: “ajuste do ICMS é necessário para enfrentar a crise”… 

 
Othelino defendeu reajuste do ICMS 

 
O deputado estadual Othelino Neto (PCdoB) foi à tribuna da Assembleia Legislativa, 
nesta quarta-feira, 15, e disse que o ajuste do ICMS determinado pelo governo Flávio 
Dino (PCdoB) foi necessário para aumentar a arrecadação. 
 
– Não fosse através da melhoria na arrecadação, como o governo do Maranhão 
poderia conceder reajustes a servidores e manter os elevados investimentos? O 
Maranhão continua sendo o estado com a 7ª menor carga tributária do país. 
Produtores rurais, que consomem até 300 kw, permanecem isentos – argumentou o 
deputado, que se manifestou também nas redes sociais. 
 
Em seu discurso, Othelino Neto reconheceu que o aumento não é bom, mas 
necessário. 
 
– Se imposto fosse bom, nem teria esse nome. Ninguém gosta de aumentar alíquota. 
Agora, claro que foi necessário fazer os ajustes para melhorar a arrecadação – 
ponderou. 
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Emenda tem como objetivo apoiar projetos de incentivo ao empreendedorismo 

 
Adriano entregou ao superintendente do Sebrae a Emenda Parlamentar 22/2016, de sua autoria, que destina  
R$ 100 mil à instituição 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) reuniu-se na última terça-feira (14) com o 
superintendente do Sebrae no Maranhão, João Martins, para discutir e propor 
parcerias com a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa como forma de 
incentivo e desenvolvimento ao setor econômico do estado, ou seja, uma das 
bandeiras de luta do parlamentar, que atua como coordenador da Frente que reúne 
micro e pequenos empresários, microempreendedores individuais, produtores rurais, 
feirantes, comerciantes e população em geral. 
 
Na oportunidade, Adriano entregou ao superintendente do Sebrae a Emenda 
Parlamentar 22/2016, de sua autoria, que destina o valor de R$ 100 mil à instituição, 
com o objetivo de colaborar com a promoção do empreendedorismo, do 
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desenvolvimento e ações de apoio às micro e pequenas empresas do Maranhão. 
 
Durante o encontro, também, foram discutidas várias formas de parceria entre o 
Legislativo e o Sebrae que podem resultar em diversos cursos de aprimoramento 
técnico para os servidores da Assembleia, além de estudos estratégicos na área 
econômica com vistas ao desenvolvimento dos municípios maranhenses. 
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“Sempre votarei a favor do professor”, assegura deputado Wellington na votação da 
MP 230/17 

 
Wellington ressalto quer se votasse pela aprovação da MP do governo estaria traindo a categoria 

 
A Assembleia Legislativa do Maranhão vivenciou hoje (15) uma sessão plenária que 
deve entrar para história do Estado. Em meio à manipulação política da Casa, à 
independência de alguns deputados e às expressões de revolta dos professores, foi 
antecipada a votação da Medida Provisória 230/17, do Executivo, que altera o Estatuto 
do Magistério e nega reajuste de vencimentos aos professores. 
 
De forma sutil e sem qualquer respaldo no Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, os deputados que integram a Base do Governo anteciparam a votação, que 
deveria acontecer amanhã (16), para hoje. Ao que parece, a ação foi motivada com o 
objetivo de impedir que professores acompanhassem a votação e, então, soubessem 
quais os parlamentares que votariam contra. 
 
“Eles nos desrespeitaram duas vezes: primeiro, quando tentaram nos excluir e impedir 
que assistíssemos a votação. Depois, porque votaram de acordo com o que o 
Governador mandou e não em respeito a nós, professores, já que o que nós queremos 
é que concedam o reajuste de 19,87% sob o vencimento (retroativo 2016 e 2017) e não 
apenas a gratificação. Isso não é favor. É obrigação”, lamentou a professora Ilda Silva. 
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O posicionamento da maioria dos deputados da Assembleia gerou descontentamento 
por parte dos professores. 
 
“Eu não consigo entender o motivo pelo qual essa Assembleia aprovou reajuste para 
servidores do TJ, do TCE e da própria Assembleia em cima do vencimento e, para nós, o 
Governo quer dar em cima da gratificação. São dois pesos e duas medidas? Eles 
mentem dizendo que nós temos o maior piso salarial. Como isso seria verdade? Nem 
reajuste de vencimentos teve”, desabafou Jairon Martins, professor da Rede Pública. 
 
Ao justificar o seu voto, Wellington, que é um dos 10 deputados que votaram em 
defesa dos professores, disse que não poderia “trair a categoria”. 
 
“Foi a educação que me fez ser quem eu sou hoje. Por isso, sei da importância de um 
professor e, principalmente, de quão difícil é essa missão. Como que eu poderia votar a 
favor de uma Medida que congela os vencimentos de nossos professores? Como que 
eu poderia defender a violação do art.32 do Estatuto do Magistério? Se eu fizesse isso, 
eu estaria traindo a categoria. A certeza que eu, enquanto educador possuo, é a de que 
sempre votarei a favor dos professores. Isso é questão de coerência. Não se pode falar 
em educação de qualidade quando professores são desrespeitados e tem direitos 
violados”, disse Wellington. 
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Sousa Neto parabeniza Santa Inês pelos 50 anos e repudia aumento do ICMS 

 
O deputado criticou duramente o governo Flávio Dino pelo segundo aumento dos impostos 

 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) subiu à Tribuna da Assembleia Legislativa, 
nesta quarta-feira (15), para falar das comemorações pelos 50 anos de emancipação 
política e administrativa do município de Santa Inês. Na ocasião, ele criticou o governo 
Flávio Dino (PCdoB) pelos prejuízos para a população, com o aumento do Imposto 
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que passou a vigorar no Maranhão. 
 
“Santa Inês está de parabéns. Fiz questão de participar desde o início desta grandiosa 
festa, acompanhado da prefeita Vianey Bringel (PSDB), do ex-prefeito Robert Bringel, 
vereadores, lideranças políticas, toda classe empresarial e as famílias da minha 
cidade.”, destacou. 
 
A programação oficial dos 50 anos de Santa Inês teve início com uma missa na Igreja 
Matriz. Durante todo o dia, autoridades políticas, empresários e a população 
participaram de várias atividades, entre elas, Corrida Rústica, Rally, Campeonato de 
futebol na Vila Militar, em comemoração aos 50 anos da cidade. As festividades 
encerram neste domingo (19), com uma cavalgada que vai acontecer no Parque 
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Tonazinho. 
 
O parlamentar destacou a importância econômica e estratégica de Santa Inês, e da 
história de meio século de lutas e do desenvolvimento da cidade. “A Princesinha do 
Vale do Pindaré, como ficou conhecida, celebrou meio século de autonomia no último 
dia 14, e hoje figura no cenário como a mais importante cidade daquela região, um 
polo de escoamento da produção para o Maranhão”. 
 
Sousa Neto falou do reconhecimento e a credibilidade da população com a atual 
administração. “Santa Inês vai voltar a crescer. A prefeita Vianey tem compromisso 
com o povo. Vamos tirar todo atraso deixado dos últimos anos”. 
 
Aumento do ICMS – O deputado criticou duramente o governo Flávio Dino (PCdoB) 
pelo segundo aumento dos impostos. “O Governador Flávio Dino não está preocupado 
com os cidadãos. Ele quer se promover e quem será penalizado é o povo, com este 
aumento dos impostos de serviços e produtos essenciais, no pior momento, já que o 
país passa por uma crise na questão econômica e política. 
 
Ele falou das consequências econômicas e sociais que tal medida trará. “Essa maldade 
afetará o empresariado, e, consequentemente, o cidadão. O resultado desse pacote de 
maldades, será a redução de investimentos, de abertura de novas frentes de empregos, 
aumento da linha de pobreza e da rotatividade econômica e produtiva dos municípios”, 
lamentou. 
 
“Falo em nome na região do Vale do Pindaré, principalmente Santa Inês, Pindaré-
Mirim, que abrange também aquela área de Santa Luzia, Bela Vista, Olho D’água, 
Vitorino Freire. Àquelas pessoas que tanto precisam trabalhar e que terão seus custos 
aumentados. Em nome de toda região, repudio esta medida, porque sei que trará um 
triste impacto na vida dos cidadãos”, encerrou o pronunciamento. 
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Max Barros sai em defesa dos professores e exige respeito ao Estatuto do Magistério 

 
Max Barros disse que há recursos para aumentar o salário dos professores 

 
Durante a sessão extraordinária que votou a Medida Provisória 230, que tratava de 
reajuste para a categoria de educadores da rede estadual de ensino, o deputado Max 
Barros (PRP), líder do Bloco Independente, fez ponderações importantes, como o fato 
de o reajuste não incidir sobre o vencimento e sim sobre a Gratificação por Atividade 
no Magistério (GAM), o que vai de encontro com que diz o artigo 32 do Estatuto do 
Magistério. 
 
Ele iniciou o discurso lamentando que a votação tenha acontecido na tarde desta 
quarta-feira (15), já que existia um acordo para que essa votação acontecesse amanhã 
(16). Depois, ele parabenizou os professores que, mesmo sem comunicado prévio e 
com outras obrigações – a exemplo dos que estavam mobilizados para manifestarem-
se contra a PEC da Previdência –, se fizeram presentes para acompanhar a votação. 
 
O deputado disse que há recursos para aumentar o salário dos professores. Falou que, 
contra o voto dele, foi elevado o ICMS que gerará um acréscimo de receita de cerca de 
250 milhões de reais para o Estado, além de outros incrementos que não estavam 
previstos. Citou o caso da repatriação de recursos, quando o Maranhão, em dezembro, 
recebeu 330 milhões de valores extraorçamentários, além da multa referente a esta 
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receita. 
 
Segundo ele, este ano, o Senado já aprovou uma segunda rodada de repatriação, com 
recursos previstos para o Maranhão na ordem de centenas de milhões. O parlamentar 
lembrou da aprovação pela Assembleia Legislativa do Maranhão de empréstimo junto 
à Caixa Econômica Federal no valor de 500 milhões, que se somaram aos dois bilhões, 
em disponibilidade do Governo do Estado, no BNDES para investimento. Estes fatos, de 
acordo com Max, demonstram claramente a disponibilidade de recursos para reajuste 
dos professores, já que o aumento salarial dos funcionários públicos era uma das 
argumentações do Governo para aumentar impostos. 
 
Max Barros frisou que o aumento oferecido pelo governo, incidindo na GAM, não é o 
que determina o Estatuto do Magistério, o qual é claro ao dizer que o reajuste é sobre 
o vencimento. Max disse que os professores que não estão em sala de aula por 
conveniência da Administração, não fazem jus à GAM, portanto não terão nenhum 
aumento. O parlamentar lembrou que, sendo o reajuste somente em cima da GAM, as 
outras gratificações, como Tempo de Serviço, por exemplo, ficarão congeladas. 
 
O deputado Max afirmou que este ano já votou a favor de reajustes salariais para o 
Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a própria Assembleia, todos os 
aumentos incidiram sobre o vencimento. Questionou porque somente o reajuste dos 
professores está sendo sobre a gratificação, entendendo ser incorreto esta distinção. 
 
Por fim, o deputado Max Barros sugeriu que, caso a medida fosse realmente aprovada, 
ela deveria ser discutida judicialmente, tendo em vista ferir o que diz o Estatuto do 
Magistério e ser injusta para com os professores estaduais. 
 

  



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

ASSUNTO: 
Adriano Sarney rasga livro de autoria de Flávio Dino que 

critica as MP’s 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 16/03/2017 

Adriano Sarney rasga livro de autoria de Flávio Dino que critica as MP’s 

Do Blog de Gilberto Léda 
 

 
Adriano rasgou livro em que o governador do Maranhão levanta um debate sobre o fato de as MPs serem  
uma espécie de resquício do autoritarismo 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) rasgou hoje (15), no plenário da Assembleia 
Legislativa, um livro de autoria do governador Flávio Dino (PCdoB) em que o comunista 
questiona o instituto da edição de Medidas Provisórias. 
 
Na publicação, o governador do Maranhão levanta um debate sobre o fato de as MPs 
serem uma espécie de resquício do autoritarismo. 
 
“São as medidas provisórias compatíveis com um Estado democrático?[…] No Brasil, o 
autoritarismo possui raízes profundas, independentemente de estarmos sob a vigência 
de uma ditadura ou de um regime formalmente democrático, sendo ambiente 
propício, pois, para que instrumentos normativos monocráticos sejam manejados 
ditatorialmente”, diz Dino na obra, em parceria com o deputado federal Wadih 
Damous. 
 

http://gilbertoleda.com.br/2017/03/15/adriano-rasga-livro-em-que-dino-critica-uso-de-mps/
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Adriano Sarney citou o trecho para tratar da incoerência do comunista, que agora lança 
mão de uma MP para reajustar as gratificações dos professores estaduais – quando a 
categoria queria mesmo era reajuste de vencimentos. 
 
“Nesse livro são criticadas aqui as Medidas provisórias. Esse livro que está aqui na 
minha mão diz que a Medida Provisória é fruto, bebê, da ditadura militar, que é uma 
forma de repreender e de atropelar assim os parlamentos. Nesse livro são criticadas 
demais as Medidas Provisórias, porque essa Medida Provisória, que deveria ser projeto 
de lei e deveria tramitar nessa Casa, deveria tramitar nas comissões, para ter o debate 
aberto e as audiências. Não. Foi feita uma Medida Provisória que já está em vigor”, 
destacou. 
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Rogério Cafeteira endossa Teatro da Oposição 

Em um comentário no Twitter, o deputado estadual e líder do governo na Assembleia 
Legislativa, Rogério Cafeteira (PSB), endossa o comportamento teatral da oposição. 
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Oposição Vive de Baixarias 

 
 
Ontem (15), durante a sessão de votação do ICMS e do reajuste salarial dos professores 
do estado, na Assembleia Legislativa, a oposição ao governo deixou mais claro a que 
veio: tumultuar e apenas tumultuar. 
 
Com a faixa de bons samaritanos e defensores do povo, Adriano Sarney (PV) e Andrea 
Murad (PMDB) novamente fizeram cena digna de um espetáculo teatral. 
 
A mais digna de aplausos foi a do parlamentar do PV jogar os papeis para cima no meio 
do plenário em demonstração de grande revolta ao governo. 
 
Os ânimos, claro, se esquentaram. Mas, qual a real necessidade de tanta gritaria e 
gesticulação exagerada? O papel real de uma oposição é este? Definitivamente não. 
Mas, neste caso, querem mesmo chamar atenção, ao invés de contribuir de fato. 
Apenas isto. 
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Assembleia Legislativa do Maranhão aprova reajuste de 8% aos Professores do Estado 

Após horas de debate, os deputados da Assembleia Legislativa do Maranhão 
aprovaram em 8% o reajuste dos salários dos professores estaduais. 
 
Das 18 assembleias regionais realizadas pelo estado, em 12 os professores 
concordaram com a MP 230. 
 
Embora incida apenas sobre a remuneração e não nos vencimentos, o reajuste é único 
no país e eleva o salário para o maior do Brasil. 
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“Ajuste do Icms foi necessário para Suportar Crise e Manter Serviços Essenciais”, diz 
Othelino Neto 

 
 
O deputado estadual Othelino Neto (PCdoB) foi à tribuna rebater a oposição, na sessão 
desta quarta-feira (15), e disse que o ajuste do Imposto sobre as Operações de 
Circulação de Mercadorias e Serviços de Transportes e Comunicação (ICMS), por parte 
do governo do Maranhão, foi necessário para aumentar a arrecadação. Segundo ele, 
essa medida foi tomada para poder suportar o momento de crise e manter os serviços 
essenciais em dia, a exemplo do pagamento dos servidores públicos, coisa que outros 
estados do país não estão conseguindo nem fazer. 
 
Antes de ir à tribuna, o deputado também se manifestou, por meio de sua conta no 
Twitter, onde fez duras críticas e ponderações ao grupo Sarney. Segundo ele, a mesma 
oposição que saqueou o Maranhão, agora se desespera ao perceber que o governo 
Flávio Dino (PCdoB) está de fato mudando o Estado para melhor. 
 
“Não fosse através da melhoria na arrecadação, como o governo do Maranhão poderia 
conceder reajustes a servidores e manter os elevados investimentos? O Maranhão 
continua sendo o estado com a 7ª menor carga tributária do país. Produtores rurais, 
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que consomem até 300 kw, permanecem isentos”, argumentou o deputado por meio 
da rede social. 
 
Na tribuna, Othelino lamentou o fato da oposição insistir em querer transformar o 
ajuste do ICMS, que é comprovadamente necessário, em um ato hostil do governo para 
com o Maranhão e para com o empresariado. “É claro que neste ambiente por que 
passa todo o Brasil, de crise financeira agravada por problemas políticos, houve a 
necessidade, e claro que isso não é bom. Se imposto fosse bom, nem teria esse nome. 
Ninguém gosta de aumentar alíquota. Agora, claro que foi necessário fazer os ajustes 
para melhorar a arrecadação”, ponderou. 
 
Estados com dificuldade de pagar até a folha 
 
Em seu pronunciamento, Othelino Neto citou estados importantes, como o Rio de 
Janeiro, que estão atrasando o pagamento dos servidores, o Rio Grande do Sul que 
teve de parcelar salários, etc, para lembrar que deputados deveriam prestar atenção 
antes de se posicionar contra o aumento da arrecadação no Maranhão. 
 
Para o deputado, a atual oposição tem pouca legitimidade para criticar o ajuste de 
impostos, porque ainda está fresco na memória do povo o prejuízo que o erário teve, 
no governo Roseana Sarney, por conta da concessão indevida de isenções de ICMS a 
determinados empresários. 
 
De acordo com Othelino Neto, o secretário estadual da Fazenda, Marcellus Ribeiro, 
explicou, de forma didática, as razões e os impactos do ajuste das alíquotas de ICMS. 
Esclareceu, por exemplo, que os produtores rurais, que consomem até 300 kW, estão 
isentos, que metade dos consumidores de energia elétrica do Estado não foi atingida 
pelo reajuste, porque consome menos de 50 kW, portanto, está fora. Esses não pagam 
energia elétrica. “Esse ajuste do ICMS é claro que não é do desejo de nenhum de nós, 
mas ele se fez inevitável nesse momento de crise nacional”, frisou. 
 
Othelino disse, na tribuna, que se o governador Flávio Dino não estivesse em momento 
de crise nacional, se o Estado não tivesse perdido, nos últimos dois anos, R$ 1,2 bilhão 
em repasses constitucionais, não precisaria fazer esse ajuste nas alíquotas de ICMS. 
“Mas, como manter o Estado cumprindo com os seus deveres com a despesa maior do 
que a receita? Como custear reajuste de servidores, tal qual aquele que foi concedido 
aos professores do Estado de 8%? Reajuste inclusive contra o qual a oposição investe 
todos os dias, não só aqui, mas também nos veículos de comunicação. Nunca vi se 
reclamar de reajuste. Como custear uma carteira de investimentos permanente, 
enquanto o Brasil vive uma retração econômica grave?”, indagou. 
 
Investimentos mesmo com crise 
 
O deputado lembrou que o governo do Maranhão, em meio a toda essa crise que 
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atinge os estados do país, inaugura escolas novas, reformadas, anuncia construção de 
IEMA’s, contratação de policiais (já foram mais de mil policiais contratados), entrega 
viaturas, automóveis, equipa a polícia, recupera as estradas e rodovias estaduais, 
realiza sonhos que antes eram promessas vãs como, por exemplo, a ponte que passa 
no município do Paulino Neves e liga os dois lados da cidade, permitindo a interligação 
da região dos Lençóis com a região de Parnaíba, etc. 
 
“Então o que estou dizendo aqui aos senhores e ao Maranhão é que para custear esses 
investimentos, permitir o pagamento em dia de servidores públicos, o reajuste para o 
funcionalismo, é preciso que haja receita”, enfatizou. 
 
O vice-presidente da Assembleia afirmou que o governo não só melhora a arrecadação 
por conta de ajustes nas alíquotas, mas também porque tornou mais eficaz a 
fiscalização, acabou com a concessão de isenções ilegais e inclusive mandou para a 
Assembleia apreciar um projeto de Lei que retira do secretário a prerrogativa de, forma 
isolada, conceder isenções. “Então este governo está mostrando que, com a aplicação 
transparente do recurso público, é possível fazer muito mais pelo Maranhão. Mas o 
sonho de alguns é que os tempos ruins do passado voltem. No entanto, o povo não 
permitirá que isso aconteça”, finalizou. 
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15 DE MARÇO: o dia que ficou marcado na história do Maranhão 

 
 
A população maranhense jamais vai esquecer o dia 15 de março de 2017. Ontem, ficou 
guardado na memória e na história do Maranhão. 
 
O governo do Estado, sob o comando do comunista Flávio Dino, deu dois duros golpes 
no povo: o segundo aumento de impostos, em menos de 3 anos de governo, e a 
alteração no Estatuto do Magistério, negando reajuste de vencimentos aos 
professores. 
 
O primeiro golpe penalizou duramente a população, sobretudo, os mais carentes que 
vão pagar mais alto pelo imposto de produtos e serviços essências (energia elétrica, 
álcool e gasolina, cigarro, TV por assinatura, telefonia e internet). 
 
Se não bastasse isso, os deputados estaduais – os mesmos responsáveis pelo aumento 
de ICMS, resolveram massacrar os professores. Eles protagonizaram uma situação 
vexatória, ao mostrar que são mesmo submissos ao governo para uma galeria lotada 
de professores. 
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Mesmo sob vaias e forte protesto dos educadores, a maioria dos parlamentares ainda 
aprovou – a mando do governo, a Medida Provisória 230/2017 que trata de um 
reajuste que não incidir sobre o vencimento e sim sobre a Gratificação por Atividade no 
Magistério (GAM), o que vai de encontro com que diz o artigo 32 do Estatuto do 
Magistério. 
 
O grito de aclamação de professores não foi ouvido por quem deveria fazer seu papel 
de representar o povo. Foi ouvido somente a voz de um homem que ordenou o pacote 
de maldades. 
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Imagens do dia: traição ao povo… 

 
 

 
 
Veja mais... 
 

https://luispablo.com.br/politica/2017/03/imagens-do-dia-traicao-ao-povo/
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VÍDEO! Edilázio Júnior acaba com Bira do Pindaré na Assembleia 

 
Deputado Edilázio Júnior 

 
O deputado estadual Edilázio Júnior acabou com o deputado Bira do Pindaré, durante 
seu discurso na sessão desta quarta, ao sair em defesa dos professores que lutaram 
contra a aprovação da Medida Provisória 230/2017, que foi aprovada hoje (15) por 
parlamentares submissos ao governo do Estado. 
 
Referindo-se a Bira, Edilázio disse que olhou o parlamentar em bancos fazendo greve, 
brigando por melhoria salarial da categoria, carregavam bandeira em punho contra os 
opressores, os banqueiros, os empresários e contra o governo, mas que hoje se agacha 
e fica de quatro ao governador Flávio Dino. 
 
E disparou contra Bira do Pindaré: “não vou carregar na minha biografia que votei 
contra o povo e o aumento de impostos. Não vou carregar que votei contra os 
professores.” 
 
O discurso do deputado Edilázio Júnior foi tão caloroso que gerou revolta dos 
professores contra Bira, que passou a ser constrangido sendo chamado de traidor pelos 
educadores que lotaram a galeria da Casa. 
 
Clique e veja: Vídeo 1 – Vídeo 2 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oQfrn_rWFi8
https://www.youtube.com/watch?v=L5bd2e232vk


 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

ASSUNTO: 
JUDAS (2): Bira do Pindaré também é chamado de 

traidor por professores 

SITE: http://luispablo.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 16/03/2017 

JUDAS (2): Bira do Pindaré também é chamado de traidor por professores 

 
Deputado Bira do Pindaré 

 
Traidor. Foi assim que os professores presentes na sessão da Assembleia Legislativa, 
nesta quarta-feira (15), se dirigiam ao deputado estadual Bira do Pindaré. 
 
Bira, que é conhecido por sua carreira como sindicalista, para não se ir contra os 
interesses do seu chefe Flávio Dino, foi na contramão do que sempre defendeu. 
 
O parlamentar se posicionou contra os professores, que lutavam para que a Medida 
Provisória 230/2017 que altera o reajuste salarial da categoria, não fosse aprovada. 
 
Indignados com a posição do deputado que sempre demonstra se curvar ao governo, 
os professores prometeram não esquecer de Bira nas próximas eleições. 
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JUDAS! Marco Aurélio é chamado de traidor por ficar contra professores 

 
Deputado Marco Aurélio 

 
Eleito com o discurso de que daria voz aos professores na Assembleia Legislativa, nesta 
quarta-feira (15), o deputado Professor Marco Aurélio, deu mais uma prova do lado 
que realmente está apoiando. 
 
Membro da base do governista, o deputado foi mais um que ficou contra seus 
princípios e se manteve a favor dos interesses do governo na votação da Medida 
Provisória 230/2017, que irá alterar o reajuste dos professores. 
 
Marco Aurélio, que é professor de Matemática e dono do curso preparatório, durante a 
sessão, foi chamado por seus colegas de profissão de traidor. 
 
Aos gritos, os educadores se sentiram traídos pelo parlamentar, que se escondeu na 
última fileira do plenário, saindo da sua cadeira que fica bem na primeira fila. 
 
Pelo visto, será mais um parlamentar com mandato único no Estado. 
 
Clique e veja: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jqp8IxSJnDM
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Governo dá golpe em professores e deputados aprovam “pacote de maldades” 

 
Votação sobre MP 230 gerou confusão na AL 

 
O governo Flávio Dino deu um verdadeiro golpe nos professores hoje, dia 15. A votação 
da Medida Provisória 230/17 só ocorreu nesta quarta por conta de uma manobra de 
governistas. 
 
Havia um acordo para que somente amanhã, dia 16, a proposta fosse apreciada em 
plenário. No entanto, com o objetivo de evitar a presença de uma multidão de 
professores na Assembleia, Flávio Dino ligou pessoalmente para os parlamentares 
determinando a antecipação da votação. 
 
A armação do governo gerou uma grande revolta na oposição, que conseguiu estender 
ao máximo a sessão ordinária, inclusive dando tempo para vários professores 
comparecerem na Casa. A gritaria de indignação foi geral por parte dos educadores, 
que ainda chegaram a ser barrados pela segurança do legislativo. 
 
Foi preciso o deputado Eduardo Braide solicitar ao presidente da Casa, Humberto 
Coutinho, a autorização da entrada dos professores para acompanharem a sessão. 
 
Mesmo sob forte protesto, os governistas ainda aprovaram o texto do governo, que 
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determina a partir de 2017, a alteração do Estatuto do Magistério e reajuste de 8% 
sobre os vencimentos e a Gratificação por Atividade no Magistério (GAM), para quem 
ganha abaixo do piso. No caso das demais classes, o reajuste será somente sobre a 
GAM. Para a categoria, a medida é sinônimo de perda já que apenas uma minoria da 
classe ganha abaixo do piso. 
 
Veja abaixo a lista dos 21 deputados que votaram a favor da medida 
 
Ana do Gás 
Antonio Pereira 
Bira do Pindare 
Cabo Campos 
Leo Cunha 
Levi Pontes 
Édson Araújo 
Fabio Braga 
Fabio Macedo 
Glaubert Cutrim 
Hemeterio Weba 
Junior Verde 
Othelino Neto 
Paulo Neto 
Prof Marco Aurélio 
Rafael Leitoa 
Raimundo Cutrim 
Ricardo Rios 
Rigo Teles 
Rogério Cafeteira 
Stênio Rezende 
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Deputado Fábio Braga destaca seminário e parceria da Codevasf 

 
Deputado Fábio Braga 

 
O deputado Fábio Braga – SD/MA, subiu à tribuna da Assembleia nessa terça-feira, dia 
14, para falar sobre o seminário ocorrido na segunda feira, dia 13, no auditório Neiva 
Moreira, promovido pela Superintendência Regional da Codevasf, evento que contou 
com a participação da presidente nacional do órgão, Kênia Marcelino, do 
superintendente no Maranhão Jones Braga, de deputados estaduais, federais, senador 
e de “mais de uma centena de técnicos e prefeitos de cidades do Maranhão que 
estiveram aqui para participar da programação que visa facilitar e melhorar a relação 
entre a CODEVASF e os municípios abrangidos por suas ações”, acentuou. 
 
O parlamentar destacou, também, a fala da presidente do órgão “quando ela mostrou 
a importância do empenho das bancadas de deputados estadual e federal, no sentido 
de que os recursos administrados pelo órgão cheguem às cidades do Maranhão, 
porque eles melhoram e muito as áreas de saneamento básico; de abastecimento 
d’água; de estradas vicinais e de muitas outras atividades desenvolvidas pela 
Companhia, nas áreas banhadas pelas bacias do Parnaíba, do Itapecuru, do Pindaré e 
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do Mearim”, detalhou. 
 
Fábio Braga chamou atenção ainda, para o “caso específico da participação das cidades 
no evento, porque elas estavam com seus prefeitos e técnicos, mostrando o interesse 
que tenham em viabilizar cada vez mais recursos administrados pela Codevasf”. 
 
Aproveitou para destacar sua ida ao Palácio dos Leões, juntamente com a presidente e 
com o superintendente do órgão, ocasião em que ela mostrou ao governador as ações 
que estão sendo desenvolvidas e as que estão programadas para o Estado. 
 
O parlamentar concluiu sua fala lembrando o interesse do governador Flávio Dino em 
fortalecer a parceria com a Empresa, e em atender a demanda da presidente Kênia 
Marcelino na sua busca por uma área onde a Companhia possa instalar a sede própria, 
e disse que ficou esperançoso de que os investimentos da Codevasf continuem a 
crescer no estado, tendo em vista que “a partir do seminário de ontem, vários prefeitos 
apresentaram pedidos aos deputados federais presentes, já de olho nos orçamentos 
futuros”, finalizou o deputado. 
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Confusão na AL sobre votação da MP 230; governo quer massacrar professores 

 
Votação sobre MP 230 gerou confusão na AL 

 
A Assembleia Legislativa do Maranhão foi palco de uma grande confusão durante a 
votação da polêmica Medida Provisória 230/2017 de autoria do governador Flávio Dino 
que sugere alteração do Estatuto do Magistério, sancionado em 2013, no que tange o 
modo de reajuste dos professores da educação básica. 
 
De um lado os deputados da base do governo tentam aprovar a medida enquanto os 
parlamentares da oposição defendem a suspensão da votação. O 1° vice-presidente da 
Assembleia Legislativa, Othelino Neto, chegou a ameaçar a retirada dos presentes na 
galeria, que se manifestavam contra a medida, caso não conseguisse continuar falando 
na tribuna. (Veja no vídeo abaixo) 
 
Com a alteração do Estatuto, os professores ficarão, a partir deste ano, com um 
reajuste de 8% sobre os vencimentos e a Gratificação por Atividade no Magistério 
(GAM), para quem ganha abaixo do piso. No caso das demais classes, reajuste será 
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somente sobre a GAM. 
 
A medida é rechaçada pela categoria que defende a manutenção do reajuste para 
todas as classes já que apenas a minoria, que são os que ganham abaixo do piso, 
seriam beneficiados. 
 
Aprovada a mudança, terá fim também, por exemplo, o reajuste em outras 
gratificações como tempo de serviço,titulação, gratificação por área de risco e 
gratificação para que trabalha em escola de tempo integral. 
 
Veja vídeo 1 – vídeo 2 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1a2uP-620e8
https://www.youtube.com/watch?v=iZI16Ohr-bs
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Aprovada MP que reajusta remuneração de professores do Maranhão 

 
A sessão foi longa e se estendeu por boa parte da tarde 

 
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, nesta quarta-feira (15), a Medida 
Provisória nº 230, que concede reajuste de 8% nas gratificações pagas aos profissionais 
do Magistério no Maranhão. O texto da MP altera a Lei nº 9.860, de 1º de janeiro de 
2013, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos 
integrantes do Subgrupo Magistério da Educação Básica, e dá outras providências. A 
matéria passou após longa e exaustiva discussão no plenário que entrou pelas 16 
horas. 
 
Na mensagem nº 006/2017, encaminhada à Assembleia Legislativa, o governador 
Flávio Dino argumenta que esta Medida Provisória “reafirma o compromisso da atual 
gestão com a valorização dos servidores da educação, essenciais para a sociedade 
como formadores das novas gerações, bem como para a melhoria do desempenho e da 
qualidade dos serviços prestados à população escolar do Estado do Maranhão, além da 
eficácia e da continuidade da ação administrativa, diretrizes que orientam o nosso 
trabalho.” 
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Flávio Dino ressaltou ainda, na mensagem, que “a garantia de uma remuneração digna 
aos profissionais do Magistério, bem superiores aos padrões nacionais, resulta em 
serviços de qualidade para o cidadão.” O texto da Medida Provisória nº 230, 
acompanhada da Mensagem Governamental nº 006/2017, está publicado no Diário da 
Assembleia Legislativa, na edição de 14 de fevereiro de 2017. 
 
DEBATE AMPLO 
 
O presidente da Casa, deputado Humberto Coutinho (PDT), permitiu um amplo debate 
da matéria, permitindo que tanto os deputados da base do governo quanto os 
deputados da oposição, tivessem a oportunidade de se manifestar no Plenário. “Foi um 
debate extenso, mas muito proveitoso. Porque é assim mesmo que a democracia 
funciona. É nesse clima de discussão, de embate, mas sempre buscando concordâncias 
e o entendimento”, disse ao final da sessão. 
 
No encaminhamento da votação, o líder do Governo, deputado Rogério Cafeteira 
(PSB), frisou a importância da MP 230, que concede reajuste nas gratificações dos 
profissionais do Magistério: “Com esta Medida Provisória, nós passaremos a ser o 
maior salário dos professores do Brasil. Somos o único Estado do País que está 
concedendo este aumento e vai proporcionar o maior salário do país aos professores 
do Maranhão. O que é um motivo de orgulho para todos nós.” 
 
O vice-presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB), observou que 
houve uma discussão acalorada sobre a MP 230, mas ao final prevaleceu o 
entendimento. “Este Plenário, por maioria, decidiu apreciar logo esta medida 
provisória, como forma de assegurar esta medida que visa a valorização e a melhor 
remuneração de nossos professores”, frisou Othelino Neto. 
 
No processo de votação, o Plenário rejeitou uma emenda formulada pelo deputado 
Eduardo Braide (PMN). Ele defendeu sua proposta, argumentando que a lei que rege os 
profissionais do magistério é cristalina ao afirmar que os ajustes dos valores devem 
incidir sobre o vencimento. 
 
Os deputados da bancada da oposição questionaram e votaram contra a MP 230/17, 
enviada pelo Governo do Estado, que prevê alterações, como reajuste em cima da 
Gratificação de Atividade Magistério (GAM). 
 
25% para os professores de Unidade de Ensino de Tempo Integral 
 
A Assembleia aprovou também, na sessão plenária desta quarta-feira (15), o Projeto de 
Lei de Conversão nº 001/2107, de iniciativa do Poder Executivo, que cria a Gratificação 
por Exercício em Unidade de Ensino de Tempo Integral, de caráter temporário, no 
percentual de 25%, calculado sobre o vencimento. A matéria vai à sanção do 
governador do Estado. 
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Segundo estabelece o PL, só terá direito à referida gratificação os professores da 
Carreira de Docência da Educação Básica do Subgrupo Magistério da Educação Básica, 
com regime de trabalho de 20 e 40 horas semanais, que se encontram em atividade de 
docência nas Unidades de Ensino de Tempo Integral. 
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Servidores da Assembleia Legislativa terão aumento de 6,30%… 

 
Plenário da Assembleia aprovou o projeto nesta quarta-feira 

 
A Assembleia Legislativa aprovou, em sessão extraordinária, nesta quarta-feira (15), 
Projeto de Resolução Legislativa nº 029/2017 que reajusta em 6,30% os vencimentos-
base dos servidores efetivos e a remuneração dos cargos comissionados da Assembleia 
Legislativa do Maranhão.  O reajuste valerá a partir de 1º de maio deste. 
 
Esse percentual será aplicado também aos valores da Função Gratificada (FG), da 
Gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Legislativo, instituída pela Resolução 
Legislativa nº 327, de 11 de maio de 1995, e da Gratificação Técnica, regulamentada 
pela Resolução Legislativa nº 809, de 28 de novembro de 2016. 
 
Também se aplica o referido percentual aos proventos de aposentadoria e as pensões 
amparadas pelo artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. 
 


